
އިނގިލީގެ ނިޝާން ސޮއި ފޯނު ނަންބަރު ޑީ ނަންބަރު.އައި ފުރިހަމަ ނަން #
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. އަށެވ13:00ެ އިން މެންދުރުފަހު 08:15ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 

:ޑީ ނަންބަރު.އައި

ޖައްސަން އެދޭ ގެއާއި އުނިކުރަން އެދޭ ގޭގެ ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު- 1
މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވެފައިވާ މީހެއްނަމަ ރަށްވެއްސަކަށްވުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލު- 2
ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހެއްނަމަ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު- 3

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާނަމަ އުޅޭގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީ ނުވަތަ އެގްރީމެންޓްގެ ކޮޕީ- 4
ކާޑު ކޮޕީ.ޑީ.އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި- 5

.ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހަކު އުނިކުރަން އެދޭނަމަ މިބައި އެކަނި ފުރިހަމަ ކުރައްވާށެވެ- 4

ޑީ ކާޑު ކޮޕީ.އުނިކުރަން އެދޭ ގޭގެ ވެރިފަރާތާއި ޖައްސަން އެދޭ ގޭގެވެރިފަރާތުގެ އައި- 6

:ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން

:އުނިކުރަން އެދޭ ސަބަބު : އުނިކުރަން އެދޭ މީހާގެ ނަން
:އުނިކުރަން އެދޭ މީހާ އާ ގުޅޭނެ ނަންބަރު:އުނިކުރަން އެދޭ މީހާ އުޅެ އެޑްރެސް

:ފޯނު ނަންބަރު :ޑީ ނަންބަރު.އައި

:ތާރީޚް:ސޮއި

(.މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އުނިކުރުމަށް އެދޭ ގޭގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ވެރިއެކެވެ)ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގެއިން އުނިކުރުން - 3

ނޑު/މި ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ފަރާތް ނޑުމެންގެ ގެ /ފަރާތްތައް، އަޅުގަ ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުމާއިމެދު  .........................................................އަޅުގަ
ނޑާ ލެވޭނީ ތިޔަ އިދާރާއަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތް/އަދި އެފަރާތް. އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ ފަރާތްތައް ޙާޟިރު /ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ އިން ކަޑާލަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ކަ

ނޑުގެ  ކުރުމަށްފަހު ތިޔަ އިދާރާއިން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، ތިޔަ އިދާރާއަށް މީނާ ޙާޟިރު ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ
ނޑު އެއްބަސްވަމެވެ .ޒިންމާއެއްކަމަށްވެސް އަޅުގަ

:އިނގިލީގެ ނިޝާން

:އިނގިލީގެ ނިޝާން :ފުރިހަމަ ނަން

:ސޮއި
: ފުރިހަމަ ނަން

:ފޯނު ނަންބަރު

c

މިހާރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގެއިން އުނިކޮށް އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ނޑު . 1 ނޑުގެ ދަރިފުޅު ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އެޑްރެހުން އުނިކޮށް މި ފޯމުގައި އެދިފައިވާ އެޑްރެހުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ/ އަޅުގަ  16). އަޅުގަ

ނޑާލަން ގޭގެ  (.ބައްޕަ ނެތްނަމަ މަންމައެވެ. އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއް ނަމަ ސޮއިކުރާނީ ކުއްޖާގެ ބައްޕައެވެ ގެއެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުމަށްފަހު އެ ރަޖިސްޓްރީން ކަ
ނޑު ނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ/ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ އެއްވެސް ޢިއުތިރާޟެއްނެތި ތިޔަ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ނިންމުމަށް އަޅުގަ .އަޅުގަ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
.        މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Secretariat of the Male' City Council

Male', Republic of Maldives

ބަދަލުވުމަށް އެދޭ އެޑްރެސްއުނިކުރަން އެދޭ އެޑްރެސް
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Izzudheen Magu, Maafannu. Male; 20392 Republic of Maldives                                                                                              . 20392ެއިއްޒުއްދީންމަގު، މާފަންނު، މާލެ،  ، ދިވެހިރާއްޖ

:ސޮއި

:އިނގިލީގެ ނިޝާން:ސޮއި

:ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
:ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން

.އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެ ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ/ފަރާތްތައް، އަޅުގަނޑު/މި ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ފަރާތް

(.މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ގޭގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެސް އެއް ވެރިއެކެވެ )ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުން - 2

425-B2-A/RUNI 

vital.registration@malecity.gov.mv  +(960)332 9272, +(960)332 2077           


